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2 FRANKIA PLATIN – REIZEN

6 0 JA A R F R A N K I A

FRANKIA I 7900 GD PLATIN in de kleurvariant silver-arrow (afbeelding als voorbeeld)

FRANKIA PLATIN – REIZEN 3

VAN DEZE VRIJHEID
MAKEN WIJ GEBRUIK
Onafhankelijk reizen met de FRANKIA PLATIN betekent: de wereld met eigen ogen ontdekken, nieuwe
wegen inslaan, onvergetelijke indrukken opdoen
en genieten van het ogenblik. Daarvoor heeft u de
unieke techniek en het premiumwooncomfort nodig,
dat alleen de luxueuze volledig uitrusting in de
FRANKIA PLATIN u kan bieden.
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4 FRANKIA PLATIN – BIJZONDERHEDEN

ZO VRIJ, ZO LUXUEUS:
BIJZONDERHEDEN VAN DE PLATIN

U BESLIST HOE U WILT REIZEN, LEVEN EN SLAPEN
De luxeliner van FRANKIA is leverbaar in zes plattegrondvarianten – met twee verschillende rondzitgroepen,
met aparte bedden of met het nieuwe queensbed met een breedte van 1,60 m (I 8400 QD PLATIN)

VRIJ EN ONAFHANKELIJK ZIJN – DANKZIJ UNIEKE TECHNIEK
Dat kan alleen bij FRANKIA: innovatief techniekpakket inclusief
twee 110Ah-lithiumaccu's en vier krachtige zonnepanelen

POWER, VEILIGHEID, RIJPLEZIER MET MERCEDES-BENZ
Zo is rijden leuk: met een tractiesterke achterwielaandrijving, de nieuwste generatie infotainment
MBUX*, talrijke innovatieve rijassistentiesystemen en nog veel meer

ZICH NERGENS DRUK OVER MAKEN: VOLLEDIGE UITRUSTING
Achteroverleunen en genieten – dankzij een standaard "allround-zorgeloos-uitrusting" met
190pk-motor, automatische transmissie met 7 versnellingen, volledig geïsoleerde Thermo Guard
Plus-wandopbouw en nog veel meer

PERFECT BEVOORRAAD – OOK TIJDENS VERRE REIZEN EN ZELFGEKOZEN ROUTES
Pure luxe: XXL-verswatertank met een inhoud van wel 270 liter en praktische FRANKIA centrale
voorziening met zelfoprollende elektrokabel

UNIEK: RONDZITGROEP VAN TOPKLASSE
Dat vindt u alleen bij FRANKIA! Mercedes-Benz-basis + techniekpakket voor onafhankelijkheid +
luxueuze XL-rondzitgroep + optioneel hefbed achterin = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

WANNEER UW CAMPER VERANDERT IN EEN APPARTEMENT
360°-vrijheid, klasse, innovatie: royale FRANKIA-wellnessbadkamer, luxe in de FRANKIA
MaxiFlex-keuken, luxe ruimtebeleving met een doorlopend traploze interieurhoogte van 2,03 m

OPBERGRUIMTE DIE ONAFHANKELIJKHEID BIEDT
Drie garages met een hoogte van tot wel 1,24 m en toegang vanaf twee kanten, doorlopende verwarmbare dubbele bodem – ook toegankelijk van binnenuit, slimme opbergoplossingen in het interieur

*Let er bij het plannen van uw route op dat concrete voertuiggewichten en -afmetingen niet apart in het navigatiesysteem kunnen worden opgeslagen, zodat er met het voertuig eventueel geen
gebruik kan worden gemaakt van voorgestelde routes.
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6 FRANKIA PLATIN – PLATTEGRONDEN

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

FRANKIA PLATIN – PLATTEGRONDEN 7

DEZE VEELZIJDIGHEID PAST
BIJ ONZE WENSEN
Zes verschillende FRANKIA PLATIN-plattegronden bieden voor hoge eisen precies het juiste model:

7900

I 7900 GD PLATIN
8,0 m

I 7900 QD PLATIN
8,0 m
RONDZITGROEP

5,5 t

5,5 t

4

4

4/5

I 8400 GD PLATIN
8,6 m

5,5 t

4/6

4/5

4/5

I 8400 QD PLATIN
8,6 m

5,5 t

4/6

4/5

I 8400 PLUS PLATIN
8,6 m
5,5 t

2/4

2/4

EXTRA HEFBED ACHTERIN MOGELIJK

I 7900 PLUS PLATIN
8,0 m
5,5 t

Ca. lengte van de camper
Toelaatbaar totaalgewicht in
beladen toestand
Slaapplaatsen
Zitplaatsen met veiligheidsgordel
Standaard/optie

8400

2/4

RONDZITGROEP

2/4

8 FRANKIA PLATIN OP MERCEDES-BENZ

MIJN BIJZONDERE DRIJFVEER?
DE STERREN VAN DE HEMEL
WILLEN PLUKKEN
Al meer dan 47 jaar bouwen wij FRANKIA-campers op Mercedes-Benz en ook vandaag de dag
nog is onze claim: steeds beter worden, altijd up-to-date zijn en ingaan op de behoeften van
onze klanten. Daarom laten wij de ster ook in 2021 in ontelbare facetten stralen – met de
veelzijdigheid van de FRANKIA M-Line, de FRANKIA NEO op 3,5 ton, de luxe volledige uitrusting
en onafhankelijkheid in de FRANKIA PLATIN of met de innovatieve Microliner Yucon by FRANKIA.

F R A N K IA

EXCLUSIEF

UNIEK: van lichtgewicht tot luxeliner – FRANKIA
op Mercedes-Benz met 20 plattegronden

KRACHTIG: achterwielaandrijving, tot wel 190 pk, automatische transmissie met koppelomvormer en 7 versnellingen, FSD-technologie (optioneel)

FRANKIA PLATIN OP MERCEDES-BENZ 9

F R A N K IA

EXCLUSIEF

Microliner Yucon by FRANKIA, M-Line “ruimtewonder” T 7400 GD/QD, luxeliner FRANKIA PLATIN en de FRANKIA NEO (v.l.n.r.)

EXCLUSIEF: reusachtige FRANKIA-rondzitgroep op Mercedes-Benz –
ook in de luxeliner FRANKIA PLATIN

UNIEK: de gigantische ruimtebeleving in de halfintegraal FRANKIA NEO
van 3,5 ton op het sterke Sprinter-chassis

10 FRANKIA PLATIN – VRIJHEID ERVAREN

DEZE LUXE
GUNNEN WE ONSZELF
Waarom niet gewoon ergens wat langer blijven, wanneer u uw geheime droomplek heeft gevonden? De FRANKIA PLATIN geeft u deze
vrijheid. Want ook op afgelegen plekken zult u niets missen. Dankzij
upper-class wooncomfort en onvergelijkelijk veel standaard extra's
bent u ook ver van de toeristische routes perfect toegerust.

Mercedes rijden in zijn sierlijkste vorm: Met de FRANKIA PLATIN toont u ook onderweg karakter!
Want het exterieurdesign zet in op exclusiviteit en persoonlijkheid.

FRANKIA PLATIN – VRIJHEID ERVAREN 11

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (afbeelding als voorbeeld)

12 FRANKIA PLATIN – UNIEKE TECHNIEK

DANKZIJ DEZE TECHNIEK
ZIJN WE VRIJ

ACCU-COMPUTER / TELE-AANDUIDING VOOR ZONNEPANELEN
In één oogopslag: actueel stroomverbruik
en acculading

SATELLIETINSTALLATIE TELECO
Altijd goed geïnformeerd en vermaakt:
met de automatische HD-satellietantenne

5,5 METER LUIFEL VAN THULE
Geeft schaduw wanneer u
maar wilt, natuurlijk standaard

190PK-MOTOR, AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
MET 7 VERSNELLINGEN, CRUISE CONTROL
Power en maximaal rijcomfort met de
sterke basis van Mercedes-Benz

HIGHTECH IN DE COCKPIT
Infotainmentsysteem MBUX* met spraakbesturing
en touch-control-buttons op het stuur

FRANKIA THERMO GUARD PLUS
Innovatieve wand- en vloeropbouw standaard
met 11 jaar dichtheidsgarantie

VLOERVERWARMING,
HALFAUTOMATISCHE AIRCO
*Let er bij het plannen van uw route op dat concrete voertuiggewichten
en -afmetingen niet apart in het navigatiesysteem kunnen worden opgeslagen, zodat er met het voertuig eventueel geen gebruik kan worden
gemaakt van voorgestelde routes.

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

Topcomfort onafhankelijk van de
buitentemperaturen

FRANKIA PLATIN – UNIEKE TECHNIEK 13

ALLEEN BIJ FRANKIA:
EXCLUSIEF
TECHNIEKPAKKET

4 KRACHTIGE 110W-ZONNEPANELEN
Nu met nog meer power, bij welk weer dan ook

1700W-SINUSOMVORMER "K"
230V-verbruikers zonder beperkingen gebruiken

AUTOMATISCHE CAC-COMPUTERLADER
Zodat uw LiFePO-accu's altijd snel en veilig worden
opgeladen

VERLICHT VAK VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Altijd goed zicht op de techniek, onafhankelijk van het
tijdstip – in alle GD- en QD-modellen

POWER-OPLAADBOOSTER 90 A
Snelle oplading van de boordaccu's–
ook tijdens korte afstanden

HYBRIDE REGELELEKTRONICA
Voorbereiding voor EFOY COMFORT: brandstofcel die uw boordaccu volautomatisch oplaadt
– het hele jaar door, milieuvriendelijk, stil

EFFICIËNT
KOELVERMOGEN
Dometic Freshjet 1700
(afbeelding als voorbeeld)

ZO ALLEEN BIJ

FRANKIA

2X 110AH-LITHIUMACCU
Nieuwste stand van de techniek: LiFePO4-technologie met zeer hoge opslagcapaciteit

14 FRANKIA PLATIN – WONEN

DEZE OGENBLIKKEN
BLIJVEN IN HERINNERING
Wat in het leven telt zijn momenten met de mensen die belangrijk voor ons zijn.
Lekker knus met een glas wijn of een heerlijke, ontspannen filmavond – het
luxueuze interieur van de FRANKIA PLATIN biedt de perfecte ambiance om zich
goed in te voelen.

FRANKIA PLATIN – WONEN 15

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

16 FRANKIA PLATIN – WONEN

Maximale ruimtebeleving in de FRANKIA PLUS PLATIN
met twee rondzitgroepvarianten op twee lengtes

Exclusief: rondzitgroep i.c.m. maximale opbergruimte – met 40 cm
plateau achterin – alleen in de I 7900 PLUS PLATIN

FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

FRANKIA PLATIN – WONEN 17

ZO ALLEEN BIJ

FRANKIA

Uniek: "onzichtbaar" elektrisch hefbed
boven de zitgroep (optioneel in de I 7900 PLUS PLATIN)

Harmonieus: bekleding in exclusief leer –
in meer dan 30 kleurvarianten (optioneel)

DEZE MOGELIJKHEDEN MAKEN
ONS HELEMAAL GELUKKIG
Waarom zou u met minder tevreden zijn, wanneer u het maximale wooncomfort kunt ervaren? Daarom zijn de unieke FRANKIA-rondzitgroepen nu ook leverbaar in de topklasse van
de PLATIN – met de twee luxueuze varianten I 8400 PLUS PLATIN en I 7900 PLUS PLATIN.

18 FRANKIA PLATIN – WONEN

Luxe ruimtebeleving door traploos interieur
en een stahoogte van 2,03 m

F R A N K IA

N OV IT E IT
Slim: nieuwe lade onder de
zitgroep in de lengte

FRANKIA I 8400 QD PLATIN

FRANKIA PLATIN – WONEN 19

DEZE MANIER VAN LEVEN
PAST PRIMA BIJ ONS
Geniet van de luxe om te wonen zoals u dat wilt – ook wanneer u op reis
bent. Want de FRANKIA PLATIN geeft u de vrijheid zelf te beslissen welke
woonstijl bij uw vakantie en uw persoonlijkheid past. Exclusieve materialen, een eersteklas verwerking en liefdevolle details zijn bij FRANKIA
vanzelfsprekend altijd inbegrepen.

Inclusief interieur dat baadt in
het licht en schitterend uitzicht

F R A N K IA

N OV IT E IT
NIEUW: Met één handgreep ontstaat een loungestoel door de verstelbare schuinte van de rugleuning

20 FRANKIA PLATIN – MAXIFLEX-KEUKEN

Luxe woonkeuken in de I 8400 FRANKIA
PLUS PLATIN met hoogwaardige rondzitgroep

Luxe opbergruimte door slimme
plateaus en extra grote laden

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

FRANKIA PLATIN – MAXIFLEX-KEUKEN 21

Typisch FRANKIA: slimme oplossingen zoals
de coffee corner, uittrekbare waterkraan, sensorgestuurde verlichting en nog veel meer.

Standaard in de FRANKIA PLATIN: drie
pitten voor grote pannen

"Mobile living made easy" met de TecTower
10 – koelkast kan aan beide kanten open

DEZE KEUKEN VOOR
FIJNPROEVERS SMAAKT
NAAR MEER
Bij alle FRANKIA MaxiFlex-keukens bepaalt slechts één spelregel de
koers: uw hoge eis aan ruimte, kwaliteit en techniek.
Want wij weten: luxe in de keuken moet elke dag opnieuw overtuigen!

22 FRANKIA PLATIN – WELLNESSBADKAMER

Exclusief: FRANKIA-wellnessbadkamer met
aparte douche/wc in alle FRANKIA-modellen

Standaard hoogwaardige materialen: FRANKIA-wellnessdouche met
glazen deur, keramisch toilet

DEZE WELLNESSZONE
STIMULEERT ONZE ZINTUIGEN
Gun uzelf een heel bijzondere time-out tijdens de vele indrukken die u onderweg opdoet – in de nieuwe FRANKIA-wellnessbadkamer. Ontspan van hoofd tot
tenen, verfris uw zintuigen en geniet van het exclusieve spa-gevoel evenals de
royale ruimte.
FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN
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Luxe interieur: verzonken wastafel, XXLspiegelkast, hoogwaardige oppervlakken

Frisse details: flexibele opbergmogelijkheden, uniek verlichtingsconcept

Veel bewegingsvrijheid –
ook rondom het toilet

24 FRANKIA PLATIN – SLAPEN

DEZE SFEER IS PERFECT
VOOR ONZE VRIJE MOMENTEN
Dromen, lezen, slapen of ontspannen tijdens uw favoriete serie – veel licht, veel ruimte
en hoogwaardige materialen maken van uw slaapkamer in de luxeliner FRANKIA PLATIN
een ideale "place-to-stay".

The

Uw PLATIN-vrijheid: U beslist hoe u wilt slapen – in het
nieuwe 1,60 m brede queensbed (I 8400 QD PLATIN),
in aparte bedden of in een elektrisch hefbed
KIA Guarant
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FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN
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Vallende sterren tellen kunt u in alle slaapkamers van
uw FRANKIA PLATIN via panoramaramen in het dak

Meer licht, vrijheid, comfort:
hefbed in de FRANKIA PLATIN PLUS

Nieuw FRANKIA-queensbed:
nu met een breedte van 1,60 m
in de I 8400 QD PLATIN!

FRANKIA-queensbedden inkorten om op
te lezen of verlengen om in te slapen –
gewoon met één druk op de knop

26 FRANKIA PLATIN – OPBERGRUIMTEN

DEZE RUIMTE BIEDT ONS
ONAFHANKELIJKHEID
Gewoon bijzonder. Bijzonder gewoon. Zo werkt het unieke FRANKIA-opbergsysteem. E-bikes,
barbecue, ski's, stand-up-paddle of andere benodigdheden – wat u wilt meenemen bepaalt
u helemaal zelf. In uw FRANKIA-camper is dankzij veel slimme oplossingen ruimte genoeg.
En alles staat op z'n plaats: want u kunt altijd heel gemakkelijk bij uw opbergruimte komen.

Een keuze uit drie garages achterin, met
een interieurhoogte van maximaal 1,24 m

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (afbeelding als voorbeeld)
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Opbergruimte in de zitgroep met één handgreep
toegankelijk

Heel veel opbergmogelijkheden in het interieur –
altijd gemakkelijk bereikbaar

Comfortabel beladen en uitladen
via toegang aan beide kanten.

Doorlopend traploze FRANKIA dubbele bodem van
binnenuit en buitenaf toegankelijk

28 FRANKIA PLATIN IN DE WINTER

VAN DEZE VRIJHEID MAKEN WIJ
GEBRUIK – VAKANTIE IN DE SNEEUW
Sneeuwjachten, felle vrieskou, een ijzige wind: perfect weer om te reizen. Want in uw FRANKIA
PLATIN vindt u alles wat u voor een wintervakantie nodig heeft – van een optimaal
verwarmingssysteem, slimme opbergmogelijkheden tot assistentiesystemen, die ook
het rijden in het koude jaargetijde veilig en comfortabel maken.

Ideaal voor winteruitrusting: grote garage
achterin met een hoogte van max. 1,24 m

Vloerverwarmingseffect door de doorlopend verwarmde, dubbele bodem

Tractiesterke achterwielaandrijving biedt
uitstekende grip en optimale aandrijving

FRANKIA I 7900 GD PLATIN (afbeelding als voorbeeld)
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Exclusief en standaard: wand- en vloeropbouw FRANKIA
Thermo Guard Plus voor uitstekende thermische isolatie
– in de FRANKIA PLATIN met 11 jaar dichtheidsgarantie

Voor koude dagen – in de FRANKIA PLATIN inclusief:
warmtewisselaar, vloerverwarming, Duo Control voor
gasflessen, isolatieruiten in de bestuurderscabine, enz.
Warmwaterverwarming Alde Compact
voor optimale interieurtemperaturen

30 FRANKIA PLATIN – STANDAARDUITRUSTING

DIT OGENBLIK
BLIJFT ONS ALTIJD BIJ
Wacht niet op het perfecte moment, maar maak elk ogenblik onvergetelijk. De all-in-one-luxe van uw FRANKIA PLATIN biedt u het
ideale decor. Want hier zit standaard alles in wat u nodig heeft om
op het hoogste niveau te reizen.

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (afbeelding als voorbeeld)
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32 FRANKIA PLATIN – STANDAARDUITRUSTING

DEZE STANDAARD VERWENT ONS ALL-INCLUSIVE
STANDAARDUITRUSTING IN DE FRANKIA PLATIN
7900 | 8400
Chassis Mercedes-Benz Sprinter
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
190pk-EURO-VI-BlueTec-motor
Antiblokkeersysteem (ABS)
Aandrijfslipregeling (ASR)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Electronic Stability Control (ESP)
Bergoprijassistent
93 l-dieseltank
Automatische transmissie met 7 versnellingen
Halfautomatische airco
Cruise control
220A-dynamo
Standverwarming
Lederen stuurwiel
Regensensor
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het chassis om de
interieurruimte sneller op te warmen
LED-groot licht en -knipperlicht
Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis met
achterwielaandrijving
Opbouw
De nieuwste generatie infotainment: MBUX*

Thermo Guard Plus zijwanden met 11 jaar dichtheidsgarantie
GVK-gelcoating – hagelbestendig
Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca.
126/348 mm
Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier
van de bestuurderscabine via originele autosleutel
Aluminium velgen voor en aluminium afdekkingen achter
Spoorverbredingen op voor- en achteras
Handmatig bedienbare steunpoten achter
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Isolatieruiten in de bestuurderscabine (zijkant)
Elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig
bedienbaar verduisteringsplissé
Opbergruimten | Ramen | Portieren
Opbergruimten met LED-verlichting
LED-opbergruimteverlichting onder zitgroep
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één
vlak met de wand gemonteerd

Unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige
HPL-kookplaat – de FRANKIA MaxiFlex-keuken

Centrale voorziening met waterslanghaspel en zelfoprollende
kabelhaspel met 15 m kabel

*Let er bij het plannen van uw route op dat concrete voertuiggewichten en -afmetingen niet apart in het navigatiesysteem kunnen worden opgeslagen, zodat er met het voertuig eventueel geen
gebruik kan worden gemaakt van voorgestelde routes.
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Luifel – optioneel met geïntegreerd LED-verlichtingsprofiel (afbeelding als voorbeeld)

Milieuvriendelijk: energie via een standaard zonnepaneel

Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel en centrale voorziening

Diverse praktische
USB-contactdozen

Isolatieruiten in de bestuurderscabine

34 FRANKIA PLATIN – STANDAARDUITRUSTING

DEZE STANDAARD VERWENT ONS ALL-INCLUSIVE
STANDAARDUITRUSTING IN DE FRANKIA PLATIN
7900 | 8400
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle
dakluiken
Bedden
Elektrisch verstelbaar hefbed
Elektrische installatie
Omvormer MT 1700-Si-N/sinus (Büttner)
4 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding
Zonneregelaar MT 550 PP (Büttner)
Besturing MT 5000-H (hybride accucomputer van Büttner)
LiFePO4-accu (2x 110 Ah)
1 oplaadbooster (90 A)
1 oplader (40 A) inclusief pulser
Alphatronics-flatscreen SL-24"

Voorbereiding voor EFOY COMFORT brandstofcel
CBE-BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder
Dimbare LED-sfeerverlichting
Dimbare LED-spots
LED-leeslampjes
4x 230V-stopcontacten
4x USB-contactdozen
230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
Multimedia | Radio | Satellietinstallaties
Alphatronics-flatscreen SL 24" (bij 8400 PLUS 32")
Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85
Voorbereiding 2e tv-plaats in de slaapkamer

Elektrisch verduisteringsplissé aan de voorzijde

Mercedes-Benz-multimediasysteem MBUX, 10,25" met
DAB+-radio*
Alpine Dolby surround luidsprekersysteem
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW, DAB+ en GPS
Split-achteruitrijcamera met aparte monitor
Externe kleur van de wanden
Externe laklaag platina metallic of silver-arrow metallic
naar keuze (dak in wit)
Zittingen | Kussens
Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende
woonwerelden
Garages | Fietsdragers
Garage achterin 2-delig (GD/QD-plattegrond)
Sjorrailsysteem
Wasruimte | Watervoorziening
Verswatertank, tot wel ca. 270 l inclusief instelbare 50 liter vulling
tijdens het rijden

Doorlopende verwarmde dubbele FRANKIA bodem
*Let er bij het plannen van uw route op dat concrete voertuiggewichten en -afmetingen niet apart in het navigatiesysteem kunnen worden opgeslagen, zodat er met het voertuig eventueel geen
gebruik kan worden gemaakt van voorgestelde routes.
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7900 | 8400
Afvalwatertank, ca. 130 liter
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet
Airco | Verwarming
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming
Extra ventilator voor bestuurderscabine (Alde)
Warmtewisselaar
Vloerverwarming bij zitgroepgedeelte
Duo Control voor gasflessen
Airco Dometic Freshjet 1700
Keuken | Koelkast | Kookplaat
FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met
hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak
TecTower 10, kan aan beide kanten open
Luifels
Handmatig bedienbare Thule luifel, 5,5 m, luifelbehuizing in
antraciet of wit, al naargelang bestelde kleur lak

Centrale besturing: goed zichtbaar en eenvoudig te bedienen

Spoorverbreding

Ontwerp en design: GMK Media. Merken. Communicatie. | www.gmk.de
Foto: Studio Thomas Köhler | www.fotostudiothomaskoehler.de
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